ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดีสังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒ นาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑๓

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อยกระดั บการผลิ ตและการสร้างมูล ค่าเพิ่มแก่สิ นค้าและบริการ โดยใช้
ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์
2. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เพื่ อดูแลช่วยเหลื อคนจน และผู้ สู งอายุ ให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันเองในชุมชนได้
4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหาร
จัดการน้า ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4. สัดส่วนคนจนลดลง
5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6. พื้นที่ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
7. จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 : พั ฒ นาการท่ องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้ มีคุณ ภาพ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภาค
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ และฟื้นฟู ผืนป่าต้นน้าให้ คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอย่างยั่งยืน

๑๔

3.1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 จังหวัด 47 อาเภอ 424
ตาบล และ 4,492 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5
แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตาบล 106 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 349
แห่ง รวมแล้วกลุ่มจังหวัดมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 5,434 แห่ง คิดเป็นร้อยละ5.97 ของทั้งประเทศ
โดยในกลุ่มจังหวัดนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์มีเขตการปกครองมากที่สุด คือ 1,686 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัด
พิ ษ ณุ โลก จั งหวัด สุ โขทั ย จั งหวัด อุ ตรดิ ตถ์ และจังหวัดตากมี เขตการปกครองน้ อยสุ ด คือ 699 แห่ ง
ตามลาดับ
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป โดยเน้น
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แปรรูปสินค้าเกษตรที่ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการตลาดเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พั ฒ นาการค้ า การลงทุ น การบริก าร โครงสร้างพื้ น ฐาน ระบบ Logistic เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน
3. สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่
สาคัญของกลุ่มจังหวัด
4. บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ เพื่อเป็ นฐานสนับสนุน การผลิตทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ ปลอดภัยได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน
และอาเซียน
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรม สังคม กีฬาและ
สุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑๕

เป้าประสงค์
1. เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและแข่งขันได้
2. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ควบคู่การพัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางระบบ Logistic เชื่อมโยง East-West Economic Corridor
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว จานวนแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่
ได้ มาตรฐาน
4. เพิ่ ม พื้ น ที่ กิ จ กรรมและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2. จานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จานวนพื้นที่ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
6. จานวนเครือข่ายการค้า การลงทุน กับประเทศอินโดจีนและสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
7. ระยะทางที่ได้รับ การปรับปรุง ขยายเพื่อเชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว เขตพื้นที่
เศรษฐกิจและการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
8. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นั กลงทุนในกลุ่มเดินทางเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจ เขตการค้าชายแดน
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
10. จานวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน
11. จานวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
12. จ านวนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
13. จ านวนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. จานวนเครือข่ายหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖

กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต คุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics
5. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
8. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต การค้าการบริการ
อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า
10. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
11. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564)
วิสัยทัศน์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเมืองแห่งความสุขของคนอยู่ผู้มาเยือน”
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เกษตร : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง
2. ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
3. การค้า การลงทุน : ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู่ AEC
4. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสีเขียว
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เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและเท่าเทียม
ในทุกมิติ และอยู่เย็นเป็นสุข
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อใช้เป็นจุดขายของการมท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวจากทุกภาค่าวนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตรให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
มั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์
1. พัฒ นาและยกระดับคุ ณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข
และการบริการภาครัฐแก่ประชาชน
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจั ด การองค์ ค วามรู้ และสร้ างกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง เหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC
กลยุทธ์
1. พัฒ นาขีดความสารถในการแข่ง ขัน โดยการพัฒ นาบุคลากร การผลิต แรงงาน การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ ยวและ
แหล่งน้า ล้าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒ นาด้านการส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณี
การกีฬา และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“สังคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้า
๒. การปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาระบบน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร
๓. การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
๔. ติดตั้ง ปรับปรุง บารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมอาชีพ
๒. การลดต้นทุนการผลิต
๓. การส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๒. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
๒. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงระบบการบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดหาแหล่งกาจัดและการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.3 เป้าประสงค์
1. เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
2. อุตสาหกรรมในครัวเรือนมีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
4. มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็นครบถ้วน
5. ชุมชนมีความสะอาด มีระเบียบและปลอดภัย
6. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
7. ประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึก เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ
8. เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
10. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอย่างเพียงพอ
2.4 ตัวชี้วัด
1. มีการรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น
2. มีการทาอาชีพเสริมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
5. มีการพัฒนาชนชนให้น่าอยู่
6. มีการพัฒนาให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี
7. มีการส่งเสริมประชาชนมีความรู้ มีจิตสานึก เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ
8. มีการส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. มีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักษามีทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
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10. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการพัฒนาให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรอย่างเพียงพอ
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. มีกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน
2. มีการทาอุตสาหกรรมในครอบครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจานวนครัวเรือน
3. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบข้อมูล จปฐ.
4. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
5. มีการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนทุกหมู่
6. มีสถานที่ที่ออกกาลังกายให้ประชาชน
7. มีการส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
9. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
11. มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
2.6 กลยุทธ์
1. นาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
5. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ
6. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
7. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการจัดการ
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
9. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒ นาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานการเกษตร
10. แผนงานงบกลาง
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวัง
กวาง
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก าบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จ จั ย และสถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

1. ถนนในเขตตาบลบางแห่งคับแคบ ไม่ได้มาตรฐาน ผิวการจราจรชารุด ป้ายบอก
ทางยังไม่ครบถ้วน

2. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตชุมชนและถนนสายรองต่างๆ
3. ท่อและรางระบายน้า คลองส่งน้ายังไม่ครอบคลุม ทาให้เกิดน้าท่วมขัง
4. สะพานข้ามคลอง ฝายกั้นน้า ชารุดเสียหาย
5. ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ครบถ้วน และบางแห่งชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
6. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอ
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
1. ถนนภายในหมู่ บ้ านในเขตองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลทั้ งที่ อ ยู่ ในความดู แ ล
รับ ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ถนนสาธารณะ ถนนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น
แขวงการทาง กรมทางหลวงชนบท
2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยก สนามกีฬา โรงเรียน ฯลฯ
3. ท่อและรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน
4. สะพานข้ามคลอง ,ฝายกั้นน้า ในเขตตาบล
5. ระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
6. สระน้า หนองน้า คลองในเขตตาบล
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
จะต้ อ งด าเนิ น การก่ อ สร้าง ปรั บ ปรุง บู รณะซ่ อ มแซม จั ด หาสิ่ งสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้า สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ฯลฯ ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน
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2. ด้านเศรษฐกิจ
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องทาให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น
3. ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
4. กลุ่มอาชีพ ไม่มีแหล่งจาหน่ายสินค้า
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. จะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดร้านค้าชุมชน ศูนย์จาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพนาสินค้ามาจาหน่าย
2. พัฒ นาส่ งเสริ มสนั บสนุนให้ มีการรวมกลุ่ มอาชีพในชุมชน การส่ งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ให้ ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัวสนับสนุนให้ ประชาชนดาเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนา
ฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทาธุรกิจขนาดย่อม
3. ด้านสาธารณสุข
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งการกาจัดพาหนะของโรค
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพและอนามัย ขาดความเอาใจ
ใส่และไม่เห็นถึงความสาคัญของสุขภาพและอนามัย
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. จัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้
ความสาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
2. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในชุมชน
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4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ขาดแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารยังมีไม่เพียงพอ
2. วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ถูกครอบงาจากวัฒนธรรมตะวันตกจนเกินไป
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก ระดั บ ได้รั บ
การศึก ษาตามความเหมาะสมกับ ศั กยภาพของท้ อ งถิ่น ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
2. เร่ ง เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ป ระชากรเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ประชากรให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ด้านสังคม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่าง ๆ ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ไม่ดีเท่าที่ควร ขาดการป้องกัน รักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2. วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุ่มในยามวิกาล บางครั้งมีการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม
3. สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น วัยแรงงานต้องไปหางานทาต่างถิ่น บุตรหลาน
ถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุ
4. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับและผู้สูงอายุประสบปัญหาการว่างงาน
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ต้องส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของการ
ดูแลรักษาสุขภาพออกกาลังกาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนชรา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริ หารส่วนตาบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาให้
เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความเอื้ออาทรต่อกัน
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
และขาดจิตสานึกในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทาให้ไม่สามารถจัดเก็บ
และกาจัดได้ทัน รวมทั้งยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมจะกาจัดได้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านในเขตตาบลวังกวาง 11 หมู่บ้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ดาเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย ในชุมชนให้ถูก วิธีตาม
หลัก สุขาภิบาล
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ที่สาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
ร่มรื่น สวยงาม
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเป็ น เครื อ ข่ า ยด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริม สร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสานึกและมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
7. ด้านการเมือง การบริหาร
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
2. องค์การบริหารส่วนตาบลมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยัง
ไม่เพียงพอ บางส่วน ล้าสมัย
3. ระบบสารสนเทศเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ก ารด าเนิ น งานต่ างๆ ของ อบต.
ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้เท่าที่ควร
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
2. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไป
ศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบ
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็วทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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4. ประชาชนในท้ องถิ่น ได้เข้ามาบริห ารจัด การและมีส่ ว นร่วมในการปกครอง
ตนเองในรู ป ของกระบวนการประชาคมหมู่ บ้ าน เสริม สร้างความรู้ ค วามเข้ าใจและปลุ ก จิต ส านึ กด้ าน
การเมืองการปกครองแก่บุคคลทุกระดับ ทุกวัย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในท้องถิ่นการ
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปั จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮะ เป็นการประเมินถึงโอกาสและ
ภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT
Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางในภาพรวม
3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อ
พิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังกวางในภาพรวม ดังนี้
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
1. ด้านการบริหาร
จุดแข็ง (Strength)
1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจนครอบคลุมอานาจหน้าที่ตามภารกิจ
1.2 มีการแบ่งงานมอบหมายงานอย่างชัดเจน
1.3 มีการมอบอานาจการบริหารงานตามลาดับชั้น
1.4 มีการกากับดูแลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.5 มี ก ารวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งานอย่ างเพี ย งพอและ
ทันสมัย
จุดอ่อน (Weakness)
1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่
ในความดูแลของ พรบ. จัดรูปที่ดินทาให้ อบต. ไม่มีอานาจที่จะออกข้อกาหนดหรือออกข้อบัญญัติมาบังคับ
ใช้ได้เต็มพื้ นที่บ างส่วนอยู่ นอกเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จึงไม่มีการ
ควบคุม
1.2 มีจานวนโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนมีจานวนมากทาให้
ดาเนินการได้ไม่ทั่วถึง
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2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อานาจหน้าที่
จุดแข็ง (Strength)
2.1 พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้ อบต. มีอานาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึงและ
รวดเร็ว
2.2 มีขอบเขต อานาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพื้นที่
2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการกระจายอานาจ
2.4 การปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบการบริห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
รูปแบบพิเศษเต็มรูปแบบควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค
จุดอ่อน (Weakness)
2.1 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ที่มีอานาจหน้าที่ ทับซ้อนกัน ทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2.2 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง. ทักท้วงอยู่เสมอ
2.3 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่ วนตาบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้อง
อยู่ภายใต้การกากับควบคุม
2.4 กฎ หมายบางฉบั บ ล้ า สมั ย และมี ช่ อ งโหว่ ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเช่ น
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่
3. ด้านบุคลากร
จุดแข็ง (Strength)
3.1 บุ คลากรส่วนใหญ่ มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ ทาให้ เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของ
ท้องถิ่น
3.2 บุคลากรมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคลากรมี
การพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อยทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งที่เป็นอานาจหน้าที่ที่ต้องทา
4. ด้านงบประมาณ
จุดแข็ง (Strength)
4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเองทาให้มีอิสระและเกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงบประมาณ
4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง
4.3 สามารถประสานงบประมาณอุ ด หนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในภารกิ จ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการเองได้
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จุดอ่อน (Weakness)
4.1 งบประมาณจานวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้ด้านอื่น ๆ
ขาดการพัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. ด้านการเมืองการปกครอง
โอกาส (Opportunity)
1.1 แนวโน้มการกระจายอานาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง อานาจหน้าที่ ทา
ให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
1.2 รัฐบาลให้ ความสาคัญ กับการพัฒ นาพื้นที่ (Area - Based) และการบริห าร
ราชการแบบบูรณาการ
อุปสรรค (Threat)
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาด
เสถียรภาพส่งผลต่อการดาเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง
1.2 พื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อ การ
บริหารงานได้
2. ด้านเศรษฐกิจ
โอกาส (Opportunity)
2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน
2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่า 300 บาท
อุปสรรค (Threat)
2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/บริโภคเช่น น้ามัน
ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด
2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตจากการ
ทานา ไม่มีคุณภาพ ขายไม่ได้ราคา ราคาผลผลิตไม่เป็นธรรม
2.5 กลุ่ มอาชีพขาดความเข้มแข็ง หลั งฤดูการเก็บเกี่ยว ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม
มีปัญหาการว่างงาน และรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่า
2.6 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
2.7 เกิ ด ภั ย พิ บั ติ เช่ น ภั ย แล้ ง ท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต ทางด้ า น
เกษตรกรรม ได้ผลผลิตไม่เต็มที่
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3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
โอกาส (Opportunity)
3.1 มีส ถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่ และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
3.2 มี โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 2 แห่ ง เพี ย งพอใน การให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์เบื้องต้น
3.3 รัฐบาลกาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
อุปสรรค (Threat)
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม
3.2 ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและความยากจนมีความคลาดเคลื่อน
ประชาชนให้ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจจริงในโครงการต่างๆที่
รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
3.4 ปัญหาคนชราขาดคนเลี้ยงดู มีฐานะยากจน เนื่องจากบุตรต้องหางานทาใน
ต่างถิ่น
4. ด้านระเบียบกฎหมาย
โอกาส (Opportunity)
4.1 พระราชบั ญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการ
อุปสรรค (Threat)
4.1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวเกิด
ความล่าช้าในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4.2 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริห าร งานของท้องถิ่นและยังไม่
เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นเข้าถึงบริการของรัฐ และการยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 2580) ในการสร้างความเป็ นธรรมในสั งคม เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งแหล่ ง
เงินทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่เป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงและการพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดสุรินทร์ เน้นการพัฒ นาเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน สากล โดยการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้า อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน

๓๒

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาส (Opportunity)
5.1 มีพื้นที่ทาการเกษตรกรรมมาก
อุปสรรค (Threat)
5.1 ขาดแคลนแหล่ งน้าเพื่ อการเกษตร ไม่มี น้าที่ ส ะอาดและมีคุณ ภาพ ในการ
บริโภค-อุปโภค
5.2 ระบบกาจัดขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะและวิธีกาจัดขยะ ที่ดีและถูกต้อง
5.3 ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (Opportunity)
6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์
ตลอดเวลา
อุปสรรค (Threat)
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT
6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้นามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

